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مدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس 
 من وجهة نظرهم بإدارة تعليم شقراء

 عبداللطيف بن عبدالرحمن العوين*

 

  

 هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء في محور الكفاءة املهنية، ومحور التنظيم _امللخص

ي، والتخطيط، ومحور التقويم والتطوير، وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتوسط آرائهم باختالف متغيرات الدراسة )الجنس، واملؤهل العلم

( وبنسبة مئوية 3.37الخبرة، والدورات التدريبية(. وقد توصلت الدراسة إلى أن توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس عالية حصل على متوسط )و 

 %(، ومحور التنظيم والتخطيط حصل86( ونسبة مئوية )3.44%( وبدرجة "مرتفع"، حيث أتضح أن محور الكفاءة املهنية حصل على متوسط )84.25)

%(. وأنه يوجد فروق ذات داللة 84.25( ونسبة مئوية )3.37%(، ومحور التقويم والتطوير حصل على متوسط )85( ونسبة مئوية )3.40على متوسط )

ون ر دإحصائية في متطلبات اإلتقان بشكل عام بين أفراد العينة بحسب متغير الجنس لصالح االناث في محوري التنظيم والتخطيط والتقويم والتطوي

قادة املدارس محور الكفاءة املهنية، بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية متغيرات الدراسة األخرى. وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على تأهيل 

املكملة لنتائج هذه  إلتقان مهامهم ورفع معرفتهم بأهميته، وتدريبهم على الجودة الشاملة في التعليم كمدخل أساس ي، باإلضافة إلى إجراء الدراسات

 الدراسة.

 : الجودة الشاملة، القيادة املدرسية، التعليم العام.الكلمات املفتاحية
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 نظرهم وجهة من شقراء تعليم بإدارة املدارس قادة لدى اإلتقان متطلبات توفر  مدى
 املقدمة .1

متغيرات التقدم العلمي ومستجداته املتسارعة في كافة الجوانب العلمية      

واإلنسانية والتقدم التكنولوجي وانعكاس ذلك على االحتياجات االجتماعية 

واالقتصادية؛ تتطلب من القيادات التربوية والتعليمية القيام بدورها لقيادة 

تكيف مع مستجداته، هذا التغير والتحكم في مؤثراته واستثمار مميزاته وال

ومما ال شك فيه أن هذا الدور ينطلق من املدارس والبيئة التي تتفاعل بها 

العملية التربوية والتعليمية بكافة قيمها واتجاهاتها وسلوكها بما يحقق 

األهداف الخاصة للمستفيدين واألهداف الوطنية، لذا فمن الضروري 

بل املؤسسات التعليمية التي االهتمام بتوفير عوامل التميز للمدارس من ق

تشرف على العملية التعليمية والتربوية في املدارس سواء كانت تتمثل في وزارة 

أو إدارة تعليم أو غير ذلك، والتي من أهمها اإلدارة املدرسية بمهاراتها اإلدارية 

والقيادية، إن فاعلية أداء مدير املدرسة عامل أساس ي في تحسين العملية 

[. مما يتطلب حسن اختيار قياداتها وتأهيلهم ورفع مستوى 1التعليمية ]

تأهيلهم وتمكينهم من مهامهم املناطة بههم. وبالرغم من أن أهمية اختيار 

قيادات املدارس واالطمئنان على توفر الحد األدنى من املهارات القيادية، فإنه 

ق بها من من األهمية بمكان أن تكون تلك القيادات متقنة ملهامها وما يتعل

عمليات تربوية وتعليمية إدارية وفنية، حيث يعكس مستوى أداء قيادات 

املدارس ملهامهم تحقيق األهداف املرجوة منهم. كما أن املهارات تتطلب معرفة 

[. باإلضافة إلى أن أهمية تطبيق 2وفهم كيفية توظيفها بمقدرة وحكمة ]

اإلدارية التي تبت نجاحها في  الجودة في امليدان التربوي كونها أفضل االتجاهات

[. وتحقيقا ملا تسعى إليه اململكة العربية 3تفعيل وتحسين االداء اإلداري ]

السعودية بتوفير متطلبات تقديم مستوى التعليم بأفضل جودة ومجاراته 

ألفضل املستويات في العالم فقد ركزت وزارة التعليم على اختيار قادة 

هم تحقيقا ملنظور الجودة الشاملة في العملية للمدارس يتمتعون بإتقان مهام

 التعليمية والتربوية في مصانع املستقبل، مدارس التعليم العام.

 مشكلة الدراسة .2

 للعملية التعليمية والتربوية في املدارس بشكل      
ً
يعد مدير املدرسة قائدا

 لتوجيه املدرسة نحو تحقيق 
ً
 وفنيا

ً
مباشر من خالل األدوار املناطة به إداريا

الغاية واألهداف املحددة، حيث يبرز دور مدير املدرسة في توظيف قدراته 

عملية الستثمار جميع الشخصية ومهاراته القيادية وفق خبراته العلمية وال

اإلمكانات املتوفرة وفق أساليب قيادية متقنة؛ مما يؤكد أن البيئة املدرسية 

تتطلب اتقان القادة ملسؤولياتهم ومهامهم في مدارس التعليم العام. وبالرغم 

من أن غالب قادة املدارس يتم اختيارهم بنوع من التدقيق إلى حد ما إال أنه 

ون هؤالء القادة متقنين لها وما يتعلق بها من عمليات من األهمية بمكان أن يك

تربوية وتعليمية إدارية وفنية، حيث يعكس مستوى أداء قيادات املدارس 

ملهامهم بما يضمن تحقيق األهداف املرجوة. أخذت الجودة في املؤسسات 

 
ً
 فعليا

ً
التعليمية اهتمام على كافة مستويات العالم من أجل أن يصبح واقعا

وملواجهة تحدي تقديم التعليم بجودة عالية، إال أن اإلدارة املدرسية في  داخلها

العالم العربي ال زالت تهمل بعض القضايا التي تتعلق بضمان الجودة، 

باإلضافة إلى قلة التزام مديري املدارس بها. وقد سارعت وزارة التعليم بإعداد 

هامهم ورفع كفاياتهم الدليل االجرائي لقادة املدارس ملساعدتهم على فهم م

 [.1,3اإلدارية حتى يمكنهم أداء ادوارهم بأفضل املمارسات ]

وفي ضوء خبرة الباحث في اإلدارة التربوية وإيمانه بالدور القيادي الذي يلعبه      

قائد املدرسة، وملا لهذا الدور من أهمية كبيرة في تطوير العملية التربوية، الذي 

يرات املتسارعة في جميع جوانب اإلدارة التربوية؛ يفرضه عصر التطورات والتغ

فإن الباحث يرى أن اتقان قادة املدارس ملهامهم يعد من أولويات تطوير 

القيادة املدرسية في التعليم العام. لذا فإن الباحث يسعى للتعرف على مدى 

توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء من وجهة 

 .نظرهم

 أسئلة الدراسة .أ

ما مدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في )محور الكفاءة املهنية(  .1

 بإدارة التعليم بشقراء؟

توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في )محور التنظيم  ما مدى .2

 والتخطيط( بإدارة التعليم بشقراء؟

توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في )محور التقويم  ما مدى .3

 والتطوير( بإدارة التعليم بشقراء؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة   .4

املدارس بإدارة التعليم بشقراء باختالف متغيرات الدراسة )الجنس، املؤهل 

 ريبية(.العلمي، الخبرة، الدورات التد

 أهداف الدراسة .ب

معرفة مدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في )محور الكفاءة  .1

 املهنية( بإدارة التعليم بشقراء؟

معرفة مدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في )محور التنظيم  .2

 والتخطيط( بإدارة التعليم بشقراء؟

تقان لدى قادة املدارس في )محور التقويم معرفة مدى توفر متطلبات اإل .3

 والتطوير( بإدارة التعليم بشقراء؟

 أهمية الدراسةج. 

القاء الضوء على أهمية قادة املدارس والدور املناط بهم لالرتقاء بأداء  .1

 العملية التربوية والتعليمية ورفع كفاءتها.

 الكتساب متطلباتها.ابراز أهمية اإلتقان لدى قادة املدارس وحثهم  .2

اسهام الدراسة في معالجة جانب هام في إدارات املدارس وفق منهجية  .3

 علمية.

قد تسهم هذه الدراسة في مساعدة صناع القرار التربوي في قضايا تطوير  .4

 التعليم.

اثراء الجانب النظري للقيادة املدرسية، ولفت اهتمام الباحثين للعناية  .5

 لهذه الدراسة في مجال القيادة واإلدارة التربوية.بجوانب اخرى مكملة 

 حدود الدراسة د.

املوضوعية: مدى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في محاور؛ الكفاءة 

 املهنية، والتنظيم والتخطيط، والتقويم والتطوير.

 البشرية: قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء.

 .1439/1440من العام الجامعي  الزمنية: الفصل الدراس ي الثاني
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 النظري  االطار  .3

 اإلتقان:

جاء في املعجم الوسيط إلبراهيم انس وآخرون؛ أن اإلتقان في اللغة بمعنى       

)اإلحكام فإذا قيل اتقن الش يء أي أحكمه(، والتقن الرجل الحاذق، ورجل من 

الرماة يضرب بجودة رميه املثل، ومن مرادفاته اإلحسان. ومن املعلوم أن من 

د في حياته وانتاجه أسس القيادية في اإلسالم اإلتقان في كافة سلوك الفر 

وتفاعله مع مجتمعه، ومن هنا يمكن القول بأهمية اإلتقان في أداء القيادات 

وتحقيق جودته وكفاءته، يقول هللا تعالى "صنع هللا الذي اتقن كل ش يء" 

(. إن اإلتقان داللة على تكوين املهارة بحيث يتصف األداء في هذا 88)النمل:

[. كما أن درجة 4امات والزمن واملجهود ]املستوى بالجودة واالقتصاد بالخ

اإلتقان مجموعة املهارات املبنية على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقويم 

[. ومن هنا يرتبط مفهوم اإلتقان 2والتي تسهم في تحسين نوعية العمل ]

بمفهوم الجودة بشكل مباشر بل قد يكون أحد مرادفاتها، فبالرغم من تعدد 

نها في محتواها تشير إلى مفهوم اإلتقان، وعرف معهد الجودة تعريفاتها إال أ

الفدرالي األمريكي الجودة بأنها أداء العمل الصحيح بالشكل الصحيح من املرة 

[. وعرف قاموس 1األولى، لذا فهو يرى أن الجودة هي اإلتقان والعمل الحسن ]

Webster 1976  داء وأن هناك الجودة بأنها درجة من اإلتقان تعني القوة في األ

[. ويرى الغامدي 5معايير وضعت للجيد أو األفضل أو املمتاز يمكن قياسها ]

أن مفاهيم اإلتقان تتسع ملفاهيم الجودة حيث أن أهم املبادئ التي يقوم عليها 

اإلتقان هي وضوح الرؤية والهدف بما يسهم في استغالل الطاقات واملوارد، 

، والتعليم والتدريب املستمر، واملشاركة والتحسين املستمر في جميع الجوانب

وتفويض الصالحيات للعاملين بما يسهم في تصميم خطط أفضل وتحسين 

 [.6كفاءة صنع القرارات، باإلضافة إلى الحوافز ]

وفي هذه الدراسة ركز الباحث على أن اإلتقان يعنى بمدى تمكن القادة من      

م وفق تلك املهارات بأعلى مستوى من املهارات الالزمة والقدرة على أداء مهامه

الجودة، والتي يمكن أن تقاس من خالل متطلبات كل من الكفاءة املهنية 

 والتنظيم والتخطيط والتقويم والتطوير.

 اإلدارة املدرسية:

من اإلدارة التربوية أو التعليمية والتي تقوم  اإلدارة املدرسية جزء ال يتجزاء      

على دور أساس ي تنطلق أهميتهم من أهمية البيئة املدرسية كمصنع ألجيال 

املستقبل، فضال على أهمية القيادة واإلدارة في كفاءة مخرجات املدرسة 

وتحقيق أهدافها ورفع دافعية العاملين لتحقيق تلك االهداف. وهناك 

ات لإلدارة املدرسية تعددت بتعدد املراجع والدراسات مجموعة من التعريف

يتضح من خاللها أن اإلدارة املدرسية مجموعة من العلميات األساسية 

كالتنظيم والتخطيط والتقويم واتخاذ القرار تتم عن طريق موارد بشرية 

مؤهلة بكفايات تعليمية ومعرفية وتدريبية لتحقيق األهداف التربوية 

ة الجوانب للطالب، مع ضرورة اعتمادها على إطار مؤسس ي والتعليمية لكاف

[. لم يعد دور اإلدارة املدرسية الدور الروتيني 7للمسؤولية والعالقات واللوائح ]

 يركز على الطالب وتوفير الظروف التي تساعده على نموه في 
ً
بل أصبح دورا

القدرة  [. حيث تقوم اإلدارة املدرسية على أسس من أهمها8جميع الجوانب ]

على التقويم ومواكبة التغيير وتوفير الظروف املالئمة للتطوير مما يستوجب 

 [. 9أن يقوم مدير ملدرسة بدوره كقائد بمفهومه الصحيح ]

"اإلدارة املدرسية فهي تلك اإلدارة التي يرأسها مدير املدرسة، ويعمل معه      

لعاملين، فكلهم مجموعة مكونة من أعضاء هيئة التدريس، واإلداريين، وا

جميعا يسعون من خالل جهودهم املشتركة، لتنفيذ املنهاج املدرس ي، واإلشراق 

على األنشطة التابعة للمنهاج داخل املدرسة وخارجها، بما يحقق األهداف 

 .5[ ص10التربوية املنشودة املنبثقة من فلسفة املجتمع ]

رسية بكافة متغيراتها ويبقى قائد املدرسة هو املسؤول عن اإلدارة املد      

ومهامها ووظائفها وكيفية تحقيق أهدافها لجميع املستويات املحلية والوطنية، 

ويعد مدير املدرسة هو املسؤول عن وظائف اإلدارة املدرسية ونتائجها، وعن 

تطبيق سياسة التعليم املحددة من وزارة التعليم مما يتطلب االملام بمهامها 

هة أخرى فقد حددت وزارة التعليم في اململكة العربية [. ومن ج8[ ]1واتقانها ]

السعودية أهم واجبات قائد املدرسة في قيادة عمليات التنظيم والتخطيط 

والتنفيذ واملتابعة والتنسيق والتقويم والتطوير، باإلضافة إلى التحليل 

ة واالستنتاج واتخاذ القرارات الالزمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجذابة ومحفز 

 [.11لجميع العاملين ]

 القيادة:

بالرغم من تعدد األبحاث التي حددت القيادة بوصف يمكن مالحظته،       

كتحفيز وتوجيه أعضاء املنظمة في مسار تعاوني إلجراء التحول الالزم، إال أنها 

[. وحيث تعبر 12] لم تتوصل تلك التعاريف للخصائص الدقيقة للقائد الناجح

ة على الحث والتأثير على سلوكيات العاملين وتعزيز رغباتهم القيادة عن القدر 

لتحقيق غايات املنظمة فإن مهارات القيادة التربوية تشمل الجوانب 

الشخصية للقائد والتي تتضمن الصفات الجسمية والعقلية واالنفعالية 

والصحية وما يتصف به من صوت ومظهر وقامة باإلضافة إلى الصبر واملثابرة 

بالنفس، والجوانب اإلنسانية وتتضمن القدرة على إدارة الحوار والثقة 

واملناقشة واالقناع وترسيخ الشورية، والجوانب الفنية فيه تتضمن عمله وما 

يلزم من املعرفة املتخصصة بفروع العلم والخبرات ومقدرته على توظيفها، 

ملية بين والجوانب االدراكية وتتضمن القدرة على الرؤية وفهم الصورة التكا

 [.14األجزاء وعكسها على العاملين للعمل كمنظومة متعاونة ]

ويرى الباحث أن القيادة مجوعة املهارات التي تمكن القائد وفق منظور        

استراتيجي للمنظمة من تعزيز التعاون والتكامل بين العاملين وتوحيد أهدافهم 

الزم داخليا، وتقسيم مهامهم بوضوح وعدل ووضع الخطط والتنسيق ال

باإلضافة إلى تمكينه من تحليل املواقف وتعزيز اإليجابيات لدى العاملين 

وتحييدهم عن السلبيات، ومن زاوية أخرى فهي املهارات التي تجعل القائد 

قادرا على حماية املنظمة واستثمار فرصها الخارجية. وعليه فإن من أهم 

القيادة املدرسية الكفاءة الجوانب التي تعكس توفر متطلبات اإلتقان في 

املهنية والتنظيم والتخطيط والتقويم والتطوير، حيث تعكس الكفاءة املهنية 

ما يملك قادة املدارس من معارف ومعلومات واتجاهات ومهارات تمكنه من 

 أداء دوره بحسب املواقف التربوية والتعليمية.

 اث تغيير متوقع يرى هوستن ان الكفاءة "القدرة على فعل ش يء أو إحد     

. كما يعرفها التميمي بأناها "القدرة على تطبيق 17[ ص15أو ناتج متوقع" ]

املبادئ والتقنيات ألداء عمل معين بكفاءة وفعالية في ضوء ما يمتلكه الفرد 

 .10[ ص16من معارف ومهارات واتجاهات" ]

تمكنه من  وأشار كرم أن الكفاءة مقدار ما يملكه الفرد من مهارات ومعارف     

[. أما الكندري والشيخ فأشاروا إلى أن مفهوم الكفاءة هو القدرة 17أداء عمله ]

على القيام بمهام مميزة وفق متطلبات بيئة العمل وتكون مهنية حينما ترتبط 

 [.18باملهام املتخصصة للعمل كمهام قائد املدرسة أو املعلم ]
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تخطيط للتحول نحو الجودة في ال تتم الجودة بطريق الصدفة بل ال بد من      

املدرسة حيث أن وضوح رسالة ورؤية واهداف املدرسة تساعد قادتها على 

معرفة من أين يبدأ واألخذ بزمام املبادرة للتحول، كما أنها تتأثر بالتنظيمات 

[. لذا فالتخطيط في املؤسسات التعليمية يشمل بناء 3والسياسات القائمة ]

الجامعي وتطوير خططها التشغيلية، ومراجعة  مجموعة استراتيجية للعمل

[. أما التنظيم 19ورصد التنفيذ واألداء الفردي ومدى موائمته مع األهداف ]

فهناك مجموعة من تعاريفه تتمحور حول أنه عميلة منهجية تحدد املهام التي 

تحقق رسالة واهداف املؤسسة التعليمية من خالل تقسيمها وتحديد 

ة بها بما يمكن العاملين من التعاون وتوظيف اإلمكانات الصالحيات املرتبط

واملوارد بأعلى كفاءة، مع مراعاة أسس التفويض وتوزيع أعباء العمل وتنظيم 

 [.7العالقات وأساليب االتصال بين األقسام املختلفة في املدرسة ]

وأما التقويم، فتعريفه اللغوي يعني تغيير الش يء من حال إلى حال أحسن      

نه وتعدليه إلى ما يليق به ليصبح كما يفترض أن يكون عليه، والتقويم التربوي م

هو عملية اصدار االحكام حول مدى صول العملية التربوية ألهدافها وتحديد 

النقص فيها، والوصول إلى قرارات بشكل شامل ومستمر وال يقف عند تحديد 

تهدف إلى إصدار حكم  [. لذا يعد التقويم عملية تشخيصية20درجة أو تقدير ]

على مدى توافر معايير الجودة الشاملة والكشف عن جوانب الضعف والقوة 

 [.21في الواقع والعمل على تالفيها وفقا لتلك املعايير ]

 الجودة الشاملة:

ترعف الجودة الشاملة بأنها "فلسفة توجه نظم اإلدارة لتحقيق األهداف      

العميل، وزيادة كفاءة العاملين من خالل التي تسعى إليها املؤسسة إلرضاء 

التحسين املستمر لنظام الجودة الشاملة الذي يتكون من نظم اجتماعية 

أن الجودة الشاملة  Lau & Anderson. وقد أشار 166[ ص22وتقنية وإدارية" ]

من حيث املفهوم والفلسفة تنقسم إلى ثالثة اقسام هي "اإلدارة: وتعني االلتزام 

داف والقيم وعمل التغيير املناسب للثقافة التنظيمية، والجودة: وتحديد األه

وتعني التحسن الدائم واملستمر وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم نحو التميز 

واالبداع، والشاملة: وتعني تحسين جميع عناصر النظام والذي يتكون من 

نظر إلى . "وب11[ ص23املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية الراجعة" ]

الجودة الشاملة كمفهوم على أنها مجموعة من املبادئ واألساليب والوسائل 

الفنية والجهود واملهارات املتخصصة التي تؤدي إلى التحسين تمر لألداء على 

كافة مستويات العمليات والوظائف واملخرجات والخدمات واألفراد باملنظمة" 

 . 162[ ص24]

 الحي لها عدة معان حيث ورد في دليل األيزو الجودة في املعنى االصط      

انها درجة االمتياز وتحقيق املتطلبات والخصائص التي تمكن  999: 2000 

املنظمة من إشباع حاجات ضمنية أو معلنة خالية من العيوب واألخطاء 

وإرضاء املستهلك أو املستفيد، وعرفتها الجمعية األمريكية ملراقبة الجودة بانها 

ت والخصائص التي تميز املنتج أو الخدمة ويمكن عن أن تفي مجمل السما

[. ومن خصائص مفهوم الجودة االستخدام األمثل 25باحتياجات محددة ]

للموارد البشرية واملادية لخفض التكلفة، وأداء العمل بالشكل الصحيح 

[. كما أن فلسفة الجودة 23لتقديم الخدمة بصورة تشبع حاجات االفراد ]

دة نقاط من أهمها مدى تقبل التغيير والتعامل معه كواقع، تتلخص في ع

واالقتناع بأهمية املناخ املحيط باإلدارة وأساليب التعامل معه والتأثير فيه، 

والتفهم لدور تكنولوجيا املعلومات في تفكير اإلدارة واختياراتها للتميز، وإدراك 

عي وتطوين منظومات أهمية الوقت واستثمار الطاقات واملوارد، والعمل الجما

[. 25مترابطة ومتفاعلة، وأهمية التعامل مع املستقبل من منظور استراتيجي ]

وأما الجودة في التعليم هي مجمل السمات والخصائص التي تتعلق بالعملية 

التعليمية وما يترتب عليها من تحقيق احتياجات الطالب وطموحاتهم، حيث 

ضبط وتطوير النظام اإلداري باملدرسة يعكس مجموعة من الفوائد املتمثلة في 

وزيادة الكفاءة التعليمية ورفع -من تنظيم وتخطيط ومتابعة تقويم وتطوير–

مستوى أداء العاملين بها ومن ثم االرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب 

 [.1الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية ]

 إدارة الجودة الشاملة: 

تقوم إدارة الجودة على ثالث أسس هي ثقافة  [25]خرون أشار سعيد وآ     

وقيم الجودة، وااللتزام تجاه أهداف املنظمة من الجميع، واالتصال الفعال 

إدارة الجودة  داخل فرق العمل وبين فرق العمل املختلفة. وقد حدد تعريف

بأنها "فلسفة شاملة للحياة والعمل، جاءت لتعبر عن عملية تحسين الجودة" 

. وعليه فأن من مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة تحسين نوعية 116[ ص25]

الخدمات ورفع مستوى أداء العاملين في مناخ تنظيمي إيجابي وعالقات عمل 

تعاوني مثمر، لتحقيق اهداف  جيدة. وتوظيف أفضل للموارد البشرية وعمل

الجودة املوحدة، واستمرارية التحسين واالبتكار، وتحسين خطوط االتصال 

والتواصل، وتقليل األخطاء وتقليل الهدر، وتطوير املهارات القيادية واإلدارية 

لإلدارة والعاملين، حيث تتلخص مبادئ أساسية إلدارة الجودة الشاملة فيما 

 يلي:

 قطاعات واعمال املنظمة. الشمولية لكل .1

 استمرارية التحسين في القدرة التنافسية والكفاءة واملرونة. .2

 التخطيط املنظم لكل األنشطة. .3

 التشاركية والتفاعل لكل االفراد. .4

 املساندة من كل املستويات. .5

 التعاون والترابط بين أجزاء املنظمة. .6

 التركيز على استثمار الوقت والجهد. .7

 معيارية جميع املجاالت. .8

 الوقاية ملنع األخطاء قبل حدوثها. .9

 التغيير الفكري والسلوكي. .10

 [.23ذاتية الرقابة بدال من الرقابة الخارجية ] .11

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم: 

حددت مجموعة من دراسات املختصين في الجودة مفهوم إدارة الجودة     

لتعليم بأنها نظام تعاوني تتفق فيه املدارس )مديرين ومعلمين الشاملة في ا

وموظفين( في التبادل واملشاركة على توفير احتياجات للمستفيدين )الطالب 

واملجتمع(، بحيث يتم تثبيت األهداف لتحسين الطلبة والخدمات، ودعم 

رجات القيادة للتغيير وتبني الفلسفة الجديدة والتكيف معها، وإلغاء نظام الد

في تصنيف االفراد واالختبار إلجراء الجودة، والتعاون مع مؤسسات التعليم 

لتخفيض كلفة التعليم وتحسين نظامه وتطوير خدماته، وتدريب العاملين 

 [.23باستمرار وتوفير الدافعية واملناخ املشجع للتعلم والتعليم واالبداع ]

منظورين أولهما يتعلق أما الجود الشاملة في مجال التعليم فترتبط ب     

بالنواحي املادية تتعلق بالبناء املؤسس ي للمنظمة التعليمية وما تشمله من 

معايير ومؤشرات للنشاط التعليمي وكفاءته، والثاني يتعلق بالجوانب الحسية 

للمستفيد من الخدمة التعليمية، باإلضافة إلى ما ركزت عليه التعريفات 

العاملين والجوانب التنظيمية للعملية  األخرى مثل الجهود املبذولة من
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التعليمية املرتبطة بتوقعات وحاجات املستفيدين وبسمات وخصائص 

 [.24الخدمة التعليمية ]

كما حددت مجموعة من الدراسات املبادئ األساسية التي يعتمد عليها مفهوم 

 الجودة في املؤسسات التعليمية، من أهمها: 

املستفيد الحالية واملستقبلية من خالل العمليات التركيز على تلبية توقعات  .1

.
ً
 والنتائج معا

الدعم الكامل من قادة املؤسسات التعليمية لقيم وثقافات وآليات الجودة  .2

 الشاملة.

تحسين وتطور العملية بشكل مستمر وتحديد معايير ملستويات الجودة،  .3

 وتمكين وتحفيز العاملين لها.

 جميع الخدمات التعليمية وجميع املستفيدين وجميع العاملين. شمول  .4

تكامل سياسات عمليات الجودة في املؤسسة التعليمية واستحداث وحدات  .5

 [.25تنظيمية لها ]

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 

تتطلب الجودة في التعليم التركيز على تحسين األداء التعليمي والتربوي،      

ق املساءلة بين اإلدارات التعليمية واملجتمع، والتقليل من الرقابة على وتطبي

اإلدارات التعليمية، وتنمية روح الرقابة الذاتية لدي العاملين، أما تطبيق 

معايير الجودة فهناك مجموعة من املتطلبات من أهمها دعم اإلدارة العليا، 

حقق رضا العميل، وتهيئة مناخ وثقافة املؤسسة وتوجيه املخرجات بما ي

[. وهناك مجموعة من املتطلبات 25وقياس األداء ومتابعة تقييم الجودة ]

 لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم، من أهمها:

اقتناع اإلدارة العليا بأهميتها وتطبيقها وعكس ذلك على املعلمين والعاملين،  -1

ية التحسين عملية وتبني فلسفتها في كافة اقسام املدرسة، واعتبار عمل

 مستمرة.

تحديد اهداف املدرسة التي تسعى اليها، وتوجيهها نحو احتياجات الطالب  -2

 بصفته املستفيد. 

تريب املعلمين والعاملين على حل املشكالت وتنفيذ العمليات وفق فلسفة  -3

 إدارة الجودة الشاملة.

 ة الشاملة.توفير قاعدة معلومات ومصادر مالية كافية لتطبيق الجود -4

 تفويض الصاحيات الالزمة والتدريب على تحمل املسؤولية والثقة  -5

 35-34[ ص23الالزمة لتنفيذ العمل ]

أما متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم لتحقيق التكامل في العملية 

 التعليمية فمن أهمها:

ؤول علن متطلبات خاصة بسياسة الجودة الشاملة في التعليم وتشمل املس -1

إدارة الجودة الشاملة، وتحديد املهام واإلجراءات وأساليب املراقبة املراجعة، 

 ومن ثم كيفية تصحيح األخطاء.

اإلجراءات وتشمل التسجيل وتخطيط املنهج وتقويم مواد التعليم واختيار  -2

 العاملين وتطويرهم.

 تعليمات العمل بحيث تكون واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق. -3

 املراجعة للتأكد من تنفيذ اإلجراءات. -4

 [.24االجراء التصحيحي ملا تم إغفاله أو ما تم عمله بطريقة غير صحيحة ] -5

ومن أهم العوامل املؤدية إلى نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم        

فريق وهي: القيادة الفاعلة، واالتصال الفّعال، والتعاون بين األفراد في شكل 

العمل، والتركيز على املستفيدين من العمليـة التعليمية، واستخدام 

تكنولوجيا املعلومات في صـنع واتخاذ القرارات التربوية، والتحسين املستمر 

ملنع وقوع األخطاء، باإلضافة إلى التدريب املستمر، وإتبـاع نظـام الحوافز 

ات تطبيق إدارة الجودة [. وعلى مستوى املدارس فمن أهم خطو 26واملكافآت ]

الشاملة بها هي: تقويم ثقافة املدرسة، والتدريب التنفيذي بداية بالقيادة 

العليا، وتشكيل فريق مفوض للجودة يقوم بالتغييرات الضرورية ونشر الخطة 

املدرسية وما تشمله من معلومات وكذلك التنسيق بين عمليتي التخطيط 

 [.23والتنفيذ ]

 الدراسات السابقة .4

[ والتي إلى معرفة درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في 6دراسة الغامدي ] -

املدارس السعودية من وجهة نظر املشرفين التربويين في املدينة املنورة. وتكونت 

 في إدارة التربية والتعليم باملدينة املنورة، وقد 128عينة الدراسة من )
ً
( مشرفا

كأداة لجمع املعلومات. وقد شملت الدراسة مجاالت استخدمت االستبانة 

شؤون الطالب، والتعليم والتعلم، واملنهاج، املوارد البشرية، والتخطيط 

والقيادة، واملجتمع املحلي، واملوارد املادية، وإدارة التربية والتعليم. وأظهرت 

في  نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية

تلك املجاالت كانت بدرجة متوسطة. وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة واملؤهل العلمي. ومن توصيات هذه 

الدراسة تشكيل فرق عمل )ضمان الجودة في املدارس( برئاسة مديري مكاتب 

ملشرفين التربويين التربية والتعليم وعضوية مديري املدارس التابعة للمكتب وا

واملعلمين املتميزين، وبعض قيادات املجتمع التربوية؛ إلصدار التشريعات 

والتوجيهات التي تساند وتؤيد وتطبق على مدارس محددة، كأنموذج؛ لبقية 

عمليات تطبيق معايير ضمان الجودة في املدارس، ومن ثم تطبيق معايير 

بات وعالجها أوال بأول واإلفادة ضمان الجودة مرحليا املدارس، لتدارك الصعو 

 منها في املرحلة التالية، ثم تعميمها.

[ وهدفت إلى التعرف على مدى تطبيق إدارة الجودة 14دراسة الحارثي ] -

الشاملة في مدارس تطوير باملرحلة الثانوية في منطقة تبوك باململكة العربية 

( 112العينة من )السعودية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات، وقد تكونت 

معلما ً ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع البيانات، 

عيد منها )
ُ
( استبانة. وقد استخدمت الدراسة املنهج 100وبعد توزيعها أ

الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من وجود درجات متفاوتة لجميع 

راتيجي، شؤون الطالب واحتياجاتهم، أبعاد الدراسة الستة: )التخطيط االست

القيادة واإلدارة، املوارد البشرية، املجتمع املحلي، املناهج(، إال أن اهتمام إدارة 

املدراس بإيجاد عالقات إنسانية بين العاملين للوصول إلى املستوى املنشود في 

الجودة، وسعي اإلدارة لتقديم خدمات تربوية مميزة، ووضع اإلدارة برامج 

ريبية للعاملين بشكل دوري في بعد القيادة واإلدارة حصلت على موافقة تد

عالية، بينما جاءت املوافقة في بقية االبعاد متوسطة وضعيفة، كما أشارت 

نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتأثير متغيرات )النوع 

 االجتماعي، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة).

[ بعنوان تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املدارس الثانوية 27الشايع ]دراسة  -

في تعليم البنات في منطقة الجوف: نموذج مقترح، حيث تحددت مشكلتها في 

ضرورة استقصاء توافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة ومدى وجود معوقات 

تم اختيار  تطبيقها في مدارس املرحلة الثانوية للبنات بمنطقة الجوف. وقد

 باعتبار أهمية مرحلة ما قبل التعليم الجامعي بالنسبة 
ً
املرحلة الثانوية تحديدا

للنش ئ. وقد استخدمت املنهج الوصفي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 
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الدراسة عدم اختيار املوظفات في مدارس البنات بناًء على إجراءات دقيقة 

الالزمة، وكثرة ترك املعلمات ذوات  وواضحة تهدف إلى ضمان توفر الكفايات

الخبرة التدريس للعمل اإلداري أو اإلشرافي، وافتقار املنظومة التربوية إلى 

أنظمة اتصال فاعلة فيما بين إدارة التعليم واملدرسة، ونقص املعلومات 

املتداولة عن تطبيقات أسلوب إدارة الجودة الشاملة في املدارس. وكان من أهم 

أكيد على توظيف املعلمات وفق ضوابط تضمن كفاءة املعلمة، التوصيات الت

وتحفيز العامالت الفاعالت ذوات الكفاءة وجعل التميز أحد معايير التقييم 

الوظيفي للعامالت بزيادة مادية، وتعزيز أنظمة االتصال بجميع أنواعه بين 

في املدارس إدارة التعليم وإدارة املدرسة، ومن ثم االهتمام بنشر ثقافة الجودة 

الثانوية وتكثيف التدريب لجميع الجهات املسؤولة سواء داخل اململكة أو 

 خارجها. 

[ والتي هدف للتعرف على درجة تطبيق معايير إدارة 28دراسة الطراونة ] -

الجودة الشاملة في مدارس محافظة كرك الحكومية من وجهة نظر مديري 

لعملية التعليمية في مجموعة املدارس متناولة مدخالت وعمليات ومخرجات ا

معايير )املنهج، والثقافة املؤسسية، والتحصيل، واملعلم، وعالقة املدرسة 

باملجتمع املحلي(، وقد استخدمت املنهج الوصفي وطبقت أداة االستبانة على 

(، 297%( من جميع مديري املدارس من الذكور واإلناث والبالغ عددهم )81.4)

أن درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في وقد توصلت الدراسة إلى 

مدارس محافظة كرك الحكومية من وجهة نظر مديري املدارس كانت متوسطة 

بالرغم من أنها كانت كبيرة في معاير املنهج والثقافة املؤسسية. وأن هناك فروق 

( في معاير املنهج وعيار عالقة املدرسة 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

املجتمع املحلي وعيار الثقافة املؤسسية ملتغيرات النوع االجتماع، املؤهل ب

العلمي، الخبرة التعليمية( بينما ال يوجد فروق ملعيار التحصيل ومعيار املعلم. 

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع 

ر الوظيفي للعاملين في اإلدارة القائمين على العملية التربوية وتوفير االستقرا

املدرسية وتحفيزهم وتسهيل اتصالهم باإلدارة العليا لخلق الثقة وبناء بيئة 

 تعاونية للجودة.

[ والهادفة إلى التعرف على متطلبات تطبيق الجودة 26دراسة ال مداوي ] -

ة الشاملة في اإلدارة املدرسية بمرحلة التعليم الثانوي العام باململكة العربي

مدير  13السعودية في ضوء الفكر اإلداري املعاصر، وتكونت العينة من 

وكيلة مدرسة للمرحلة  46وكيل مدرسة و  36مديرة مدرسة و 17مدرسة و 

الثانوية بمدينة أبها بمنطقة عسير، وقد استخدم املنهج الوصفي وتطبيق أداة 

املتطلبات  االستبانة للوصول إلى نتائج الدراسة والتي من أهمها أن أهم

األساسية التي تساعد اإلدارة املدرسية لتطبيق الجودة هي نشر ثقافة الجودة 

الشاملة، ومراقبة تطبيقها، والقيادة الفّعالة، والتطوير التنظيمي، وتشكيل 

فرق العمل، والتدريب املستمر، واالتصال الفعال، وتخطيط الجودة. وأن من 

عدم وضوح الرسالة لدى القيادات، أهم معوقات تطبيق الجودة الشاملة هي 

واالفتقار إلى وجود فرق عمل، وغياب التخطيط املستقبلي. وأنه ال توجد فروق 

 ذات داللة إحصائية حول معوقات تطبيق الجودة وفق متغيرات الدراسة.

[ والهادفة إلى معرفة مدى توفر مبادئ ادرة الجودة 29دراسة الشعيالن ] -

التعليم الثانوي للبنات باملنطقة الشرقية باململكة الشاملة في إدارة مدارس 

العربة السعودية، ورصد املعوقات التي تجول دون تطبيقها، وقد استخدمت 

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وكانت العينة عشوائية من مديرات ووكيالت 

ومعلمات املدارس باملنطقة الشرقية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضعف 

ي ودعم اإلدارة العليا لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من حيث وضع في تبن

السياسات والهياكل التنظيمية ونشر الثقافة الخاصة بمبادئ إدارة الجودة 

الشاملة، ووجود قصور في التخطيط واتخاذ القرارات من قبل القيادات، كما 

لشاملة لجميع أوضحت أن هناك ضعف في التدريب على آليات إدارة الجودة ا

 مستويات املدرسة.

[ والتي هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق إدارة Ngware et al [30دراسة  -

معلم تم تطبيق  300الجودة الشاملة في املدارس الثانوية بكينيا من وجهة نظر 

االستبانة عليهم ألخذ رأيهم حول التطبيق العلمي إلدارة الجودة الشاملة 

توصلت الدراسة إلى أن مديري املدارس الثانوية ال يتمتعون بمدارسهم، وقد 

بمهارات القيادة الالزمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والضرورية لتحسين 

املدارس بشكل مستمر، كما أن غالب مديري املدارس غير ملتزمين بالتخطيط 

 االستراتيجي الجيد، وال بتفعيل مبادرات تطوير املوارد البشرية.

[ والهادفة إلى تقويم مشروع التقويم الذاتي Svensson & Klefsjö [31اسة در  -

إلدارة الجودة الشاملة في املدارس الثانوية العليا بالسويد، حيث تم استخدام 

أداة املقابلة ملدير التعليم الثانوي العليا وعشرة من مديري املدارس حول 

توصلت الدراسة أن العديد اإلجراءات واألدوات املستخدمة في املشروع، وقد 

من املدارس يبدوا أنهم ال يفكرون حول الجودة في البيئة التي يعملون فيها، وأن 

العمل يتم بدون إعداد وتهيئة جميع املشاركين وبدون مناقشة القيم األساسية 

التي يقوم عليها العمل، وأن العديد منها تقوم بالتقويم الذاتي دون معرفة 

 لتنفيذ.املبررات وكفية ا

 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات السابقة اتضح أن كافة الدراسات اتفقت مع هذه  

الدراسة حول موضع الجودة في مدارس التعليم العام وعالقة إدارة املدرسة 

بها، كما اتضح أن االختالف كون بعض الدراسات ركزت على مرحلة دراسية 

نما شملت هذه الدراسة كافة املراحل الدراسية خاصة املرحلة الثانوية بي

للتعليم العام، باإلضافة إلى اختالف مجتمع الدراسة حيث انفردت هذه 

الدراسة بمجتمع قادة املدارس فقط من مدارس البنين والبنات. وبتحديد أكثر 

 يتضح ما يلي:

ايير [ ركزت على مدى تطبيق مع28[، ودراسة الطراونة ]16دراسة الغامدي ]    

إدارة الجودة الشاملة، وقد غطت جوانب قريبة من هذه الدراسة خاصة ما 

يتبع محور التنظيم والتخطيط ملدخالت وعمليات ومخرجات العملية 

التعليمية، كما اتفقوا حول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغيرات 

 الدراسة.

[ حول 29الشعيالن ] [ ودراسة26[ ودراسة ال مداوي ]27ودراسة الشايع ]     

مدى توفر متطلبات الجودة الشاملة واختلف عن هذه الدراسة بإضافة 

املعوقات التي تحول دون تطبيقها، وقد توصلت تلك الدراسات إلى عكس ما 

توصلت اليه هذه الدراسة حيث أشارت إلى وجود معوقات وضعف في الجوانب 

ما يخص التنظيم التي ترى هذه الدراسة أن مستوى توفرها مرتفع في

 والتخطيط وجوانب التقويم والتطوير.

[ فكانتا حول تطبيق إدارة Ngware et al [30[ ودراسة 14أما دراسة الحارثي ]

[ مع هذه الدراسة بأن مديري 14الجودة الشاملة، وقد اتفقت دراسة الحارثي ]

 املدارس يطبقون إدارة الجودة الشاملة بدرجة مرتفعة.

 

 



 

117 

 جراءاتالطريقة اإل  .5

 منهج الدراسة .أ

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي القائم على املسح امليداني من      

خالل استطالع آراء قادة مدارس البنين والبنات في إدارة التعليم بشقراء حول 

 مستوى توفر متطلبات اإلتقان لديهم.

  مجتمع الدراسة وعينته .ب

دة املدارس للبنين والبنات في إدارة التعليم تكون مجتمع الدراسة من قا    

بشقراء. وقد وزعت االستبانة على جميع قادة مدارس التعليم العام للبنين 

%( من 53( استبانة بنسبة بلغت )52والبنات في اإلدارة، وكان العائد منها )

مجتمع الدراسة، وتعد هذه النسبة ممثلة لكافة املدارس، ويوضح جدول رقم 

 لي:( ما ي1)

 1 جدول 

 عينة الدراسة ونسبة املستردة بحسب الجنس

 النسبة املسترد الفئة

 % 54 28 قادة املدارس بنين

 %46 24 قادة املدارس بنات

 % 100 52 املجـــــــموع

 أداة الدراسةج. 

بالرجوع إلى األدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

( فقرة تمثل مؤشرات ملستوى توفر 35الدراسة، تم إعداد استبانة مكونة من )

متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في ثالث محاور؛ محور الكفاءة املهنية 

لتقويم والتطوير ( فقرة، ومحور ا21( فقرة، ومحور التنظيم والتخطيط )12)

ا، عالي، ضعيف، 11) ( فقرة، وذلك بمقياس رباعي لكل املحاور )عالي جدًّ

ا(. وقد وتم تصحيح االستبيان ملستوى توفر متطلبات اإلتقان لدى  ضعيف جدًّ

، 3-2.1، متوسط=2-1قادة املدارس في املحاور الثالثة كالتالي: )منخفض=

 ن املتغيرات املستقلة:(. كما شملت الدراسة مجموعة م4-3.1مرتفع=

 الجنس؛ )ذكر/ أنثى(. .1

 املؤهل العلمي؛ )دبلوم، وبكالوريوس، وماجستير فأعلى(. .2

 سنوات، وأكبر من 10-6سنوات فأقل،  5الخبرة في القيادة املدرسية؛ ) .3

 سنوات(. 10 

 5-1الدورات التدريبية في القيادة أو اإلدارة التربوية؛ )ال يوجد دورات، و .4

 دورات فأكثر(. 6ات، ودور 

 صدق وثبات أداة الدراسة: .ث

مت األداة من مجموعة من املتخصصين من أعضاء هيئة التدريس       ِّ
ّ
ُحك

بالجامعة وخارجها، وعدلت صياغة الفقرات ووضوحها وفًقا مللحوظاتهم. 

َب االتساق الداخلي للفقرات ومحاورها من خالل حساب معامل ارتباط  وُحسِّ

د تبين أن معامالت االرتباط؛ بين درجة الفقرة ودرجة املحور، سبيرمان، وق

وبين درجة الفقرة والدرجة الكلية، ودرجة املحور والدرجة الكلية، جميعها ذات 

(، وهذا يدل على صدق املقياس بدرجة 0.01داللة إحصائية عند مستوى )

فقرة ( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة ال2عالية. ويوضح جدول رقم )

ودرجة املحور وبين درجة الفقرة والدرجة الكلية ذات داللة إحصائية عند 

 (0.01مستوى )

 2 جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة املحور وبين درجة الفقرة والدرجة الكلية

 الفقرات م
درجة الفقرة ودرجة  معامل االرتباط بين

 املحور 

معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية 

 لالستبيان

 أوال: محور الكفاءة املهنية

 **0.584 **0.649 يدرك قائد/ة املدرسة أهداف التعليم ووسائل تحقيقها 1

2 
يدرك قائد/ة املدرسة التنظيميات والصالحيات واملهام املناطة 

 به
0.702** 0.681** 

 **0.604 **0.646 يحدد قائد/ة املدرسة مستوى األداء باملهام 3

 **0.750 **0.767 يدرك قائد/ة املدرسة البيئة املحلية ومشاكلها 4

 **0.625 **0.667 يدرك قائد/ة املدرسة أهمية املجالس واللجان التربوية 5

 **0.799 **0.797 أهمية النمو الذاتي ووسائل تحقيقها يدرك قائد/ة املدرسة 6

 **0.598 **0.635 يتصرف قائد/ة املدرسة بفاعلية في املواقف املختلفة 7

 **0.783 **0.819 يدعم قائد/ة املدرسة العاملين ويشجعهم بشكل علمي 8

9 
يناقش قائد/ة املدرسة باتزان آراء العاملين واملستفيدين 

 واملشرفين
0.702** 0.713** 

 **0.671 **0.709 يشارك قائد/ة املدرسة العاملين واملستفيدين في القرارات 10

11 
يوضح قائد/ة املدرسة الرسالة واألهداف للعاملين 

 واملستفيدين
0.673** 0.616** 
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 الفقرات م
درجة الفقرة ودرجة  معامل االرتباط بين

 املحور 

معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية 

 لالستبيان

 **0.860 **0.863 يوظف قائد/ة املدرسة الفاعلية الفردية والجماعية 12

 ثانًيا: محور التنظيم والتخطيط

 **0.617 **0.606 ينظم قائد/ة املدرسة املجالس واللجان الالزمة 1

 **0.758 **0.762 يخطط قائد/ة املدرسة تنفيذ قرارات للمجالس واللجان 2

 **0.744 **0.762 املهام للعاملين ويقسمها بعدالة يصف قائد/ة املدرسة 3

 **0.697 **0.747 ينظم قائد/ة املدرسة إجراءات تطبيق اللوائح واالنظمة 4

 **0.672 **0.739 ينظم قائد/ة املدرسة وسائل االشراف واملتابعة للعاملين 5

 **0.616 **0.690 توثيق وتوظيف املعلومات ينظم قائد/ة املدرسة 6

 **0.767 **0.733 يحدد قائد/ة املدرسة االمكانات واملعوقات في البيئة الداخلية 7

 **0.697 **0.749 يحدد قائد/ة املدرسة الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية 8

 **0.577 **0.689 العاملين واملستفيدين في التخطيط يشارك قائد/ة املدرسة 9

10 
يحدد قائد/ة املدرسة اولويات القضايا املهمة وفق الرؤية 

 العامة للتعليم
0.755** 0.731** 

 **0.701 **0.734 يتابع قائد/ة املدرسة تنفيذ الخطط ووصف الخطط البديلة 11

 **0.802 **0.767 فاعلية التغذية الراجعة ينظم قائد/ة املدرسة 12
ا: محور التقويم والتطوير 

ً
 ثالث

 **0.688 **0.657 يتابع قائد/ة املدرسة أداء جميع العاملين واملستفيدين 1

 **0.677 **0.696 يستفيد قائد/ة املدرسة من مصادر التقويم املختلفة 2

 **0.836 **0.864 لتطوير االداءيوظف قائد/ة املدرسة نتائج التقويم  3

 **0.831 **0.862 يدرك قائد/ة املدرسة كيفية تطبيق أدوات التقويم الذاتي 4

 **0.745 **0.797 ينوع قائد/ة املدرسة انماط التدريب وفق االحتياجات 5

 **0.831 **0.886 يدرك قائد/ة املدرسة أدوات تطوير العاملين 6

 **0.793 **0.864 قائد/ة املدرسة مع اإلدارات املختصة لتطوير العاملين ينسق 7

 **0.767 **0.786 يحفز ويدعم قائد/ة املدرسة العاملين الستمرار التدريب 8

9 
يدرك قائد/ة املدرسة العالقة بين التقويم والتدريب واألثر 

 املترتب
0.779** 0.751** 

 **0.772 **0.773 يقوم قائد/ة املدرسة املشاكل الفنية واإلدارية 10

 **0.826 **0.825 يصف قائد/ة املدرسة الحلول املناسبة للمشاكل 11

( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة املحور 3يوضح جدول رقم ) كما 0.05* تدل على مستوى داللة  0.01** تدل على مستوى داللة 

 (.0.01والدرجة الكلية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 3 جدول 

 االتساق الداخلي بين درجات محاور االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان

 االرتباط بين درجة املحور والدرجة الكلية لالستبيان معامل املحور  م

 **0.961 محور الكفاءة املهنية 1

 **0.961 محور التنظيم والتخطيط 2

 **0.966 محور التقويم والتطوير 3

 0.865** معامل الفا ملستوى توفر متطلبات اإلتقان 4

 0.05* تدل على مستوى داللة  0.01داللة ** تدل على مستوى 

 ثبات االستبيان:  .ج

ب ثبات التجزئة النصفية بتقسيم العبارات لفردية وزوجية لكل محور،   ُحسِّ

َب معامل االرتباط بين طرفي االختبار، كما صحح املعامل بين  ومن ثم ُحسِّ

نصفي االختبار بمعادلة سبيرمان وبراون وجتمان. وقد اتضح من الجدول رقم 

الل معامل االرتباط ( ارتفاع معامل ثبات التجزئة النصفية لالستبيان من خ4)

بين نصفي االختبار وتصحيح املعامل بمعادلة سبيرمان وبراون، مما يدل على 

 ثبات املقياس. 
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 4 دول ج

 معامالت ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية

 االستبيان ككل محور التقويم والتطوير محور التنظيم والتخطيط محور الكفاءة املهنية املعامل

 0.972 0.932 0.906 0.859 معامل االرتباط بين نصفي االختبار

 0.986 0.965 0.951 0.924 تصحيح املعامل بمعادلة سبيرمان وبراون 

 األساليب اإلحصائية: . ح

لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت املتوسطات واالنحرافات املعيارية،      

للفروق بين مجموعتين في متغير الجنس، بينما  t.testكما احتسبت اختبارات 

واختبار شيفيه ملعرفة الفروق بين  ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي 

قيادة املدرسية، أكثر من مجموعة في متغير )املؤهل العلمي، والخبرة في ال

 والدورات التدريبية في اإلدارة أو القيادة التربوية(. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة:  .خ

من خالل تحليل متغيرات افراد عينة الدراسة يتضح أن هناك شمول ملجتمع 

الدراسة من القادة والقائدات، وهذا يعكس واقعية وجهة نظر مجتمع 

 التربويين في أقسام املواد  الدراسة. كما يتضح أن املشرفين

 اإلنسانية أكثر تأهيال وخبرة وتدريبا، وفق التالي:

%( منهم من 62%( من قادة املدارس يحملون مؤهل البكالوريوس، )71.15) .1

%( من الذكور 3.85الذكور، بينما الذين يحملون مؤهل املاجستير فأعلى )

 فقط.

( سنوات فأكثر، وقد كانت 6)%( من قادة املدارس كانت خبراتهم 65.38) .2

 %( لكل منهم.50نسبة الذكور متساوية مع اإلناث )

( دورات تدريبية في اإلدارة أو 6%( من قادة املدارس حصلوا على )46.15) .3

 %( منهم من االناث.62.5القيادة التربوية، )

( تكرارات ونسب تلك املتغيرات بشكل مفصل على النحو 5ويوضح جدول رقم )

 :التالي

 5 جدول 

 التكرارات والنسب بحسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئة املتغير

 الجنس
 %54 28 ذكر

 %46 24 أنثى

 املؤهل العلمي

 %25 13 دبلوم

 %71 37 بكالوريوس

 %4 2 ماجستير فأعلى

 الخبرة

 %35 18 سنوات فأقل 5

 %21 11 سنوات 6-10

 %44 23 سنوات 10أكبر من 

 الدورات التدريبية

 %46 24 دورات فأكثر 6

 %48 25 دورات 1-5

 %6 3 ال يوجد دورات

 %100 52 املجموع

 . النتائج6

 نتائج السؤال األول:

توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس في )محور الكفاءة املهنية(  ما مستوى 

بإدارة التعليم بشقراء؟ لإلجابة تم استخراج املتوسطات الحسابية 

 (.6واالنحرافات املعيارية، جدول رقم )

 6 جدول 

 قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء من وجهة نظرهم مستوى توفر متطلبات اإلتقان )محور الكفاءة املهنية( لدى

االنحراف  املتوسط املرجح الفقرات الفقرة الترتيب

 املعياري 

 درجة 

 التوفر

 مرتفع 0.603 3.60 يشارك قائد/ة املدرسة العاملين واملستفيدين في القرارات 10 1

 مرتفع 0.669 3.56 يناقش قائد/ة املدرسة باتزان آراء العاملين واملستفيدين واملشرفين 9 2

 مرتفع 0.608 3.56 يوضح قائد/ة املدرسة الرسالة واألهداف للعاملين واملستفيدين 11 3

 مرتفع 0.641 3.54 يدرك قائد/ة املدرسة البيئة املحلية ومشاكلها 4 4

 مرتفع 0.609 3.54 املدرسة بفاعلية في املواقف املختلفةيتصرف قائد/ة  7 5

 مرتفع 0.641 3.48 يدرك قائد/ة املدرسة التنظيميات والصالحيات واملهام املناطة به 2 6
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االنحراف  املتوسط املرجح الفقرات الفقرة الترتيب

 املعياري 

 درجة 

 التوفر

 مرتفع 0.698 3.44 يدرك قائد/ة املدرسة أهداف التعليم ووسائل تحقيقها 1 7

 مرتفع 0.639 3.44 العاملين ويشجعهم بشكل علمي يدعم قائد/ة املدرسة 8 8

 مرتفع 0.683 3.35 يحدد قائد/ة املدرسة مستوى األداء باملهام 3 9

 مرتفع 0.755 3.31 يدرك قائد/ة املدرسة أهمية املجالس واللجان التربوية 5 10

 مرتفع 0.738 3.25 أهمية النمو الذاتي ووسائل تحقيقها يدرك قائد/ة املدرسة 6 11

 مرتفع 0.764 3.25 يوظف قائد/ة املدرسة الفاعلية الفردية والجماعية 12 12

 مرتفع 0.677 3.44 الدرجة الكلية ملحور الكفاءة املهنية 

( يتضح أن متوسط توفر متطلبات اإلتقان لدى قيادة 6الجدول رقم ) من     

( 3.44املدارس بإدارة التعليم بشقراء لكافة فقرات محور الكفاءة املهنية هو )

%(، وحتى تتضح الصورة أكثر نجد من خالل 86وبدرجة "مرتفع" وبنسبة )

توسط %( من الفقرات حصلت على متوسط أكبر من امل41تحليل النتائج أن )

العام للمحور وهي الفقرات التي تخص املشاركة ومناقشة اآلراء مع العاملين 

( "يشارك قائد/ة املدرسة العاملين 10واملستفيدين؛ حيث حصلت فقرة رقم )

%(، 90( وبنسبة )3.60واملستفيدين في القرارات" على أعلى متوسط وهو )

ء العاملين واملستفيدين ( "يناقش قائد/ة املدرسة باتزان آرا9وتليها فقرة )

( "يوضح قائد/ة املدرسة الرسالة واألهداف للعاملين 11واملشرفين" وفقرة )

%(. بينما كانت 89( لكل منهما وبنسبة )3.56واملستفيدين" بمتوسط )

%( من الفقرات أقل من متوسط املحور وهي الفقرات التي تركز على 33.33)

( "يدرك قائد/ة املدرسة أهمية 6رة )املهارات وكيفية تفعيلها؛ حيث حصلت فق

( "يوظف قائد/ة املدرسة الفاعلية 12النمو الذاتي ووسائل تحقيقها" وفقرة )

( لكل منهما وبنسبة 3.25الفردية والجماعية" على أقل متوسط وهو )

( "يدرك قائد/ة املدرسة أهمية املجالس واللجان 5%( وقبلهما فقرة )81.25)

( "يحدد قائد/ة 3%(. وقبلها فقرة )82.75( وبنسبة )3.31التربوية" بمتوسط )

 %(.83.75( وبنسبة )3.35املدرسة مستوى األداء باملهام" بمتوسط )

% من 71الباحث أن ارتفاع مؤشر توفر متطلبات اإلتقان يعكس كون أن  ويرى 

سنوات فأكثر،  6% منهم خبراتهم 65القادة يحملون مؤهل البكالوريوس، وأن 

 كما أنهم جميعا تلقوا دورات تدريبية في القيادة أو اإلدارة التربوية.

 نتائج السؤال الثاني:

ة املدارس في )محور التنظيم ما مستوى توفر متطلبات اإلتقان لدى قاد

والتخطيط( بإدارة التعليم بشقراء؟ لإلجابة تم استخراج املتوسطات 

 (.7الحسابية واالنحرافات املعيارية، جدول رقم )

 7 جدول 

 توفر متطلبات اإلتقان )محور التنظيم والتخطيط( لدى قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء من وجهة نظرهم مستوى 

 االنحراف املعياري  املتوسط املرجح الفقرات الفقرة الترتيب
 درجة 

 التوفر

 مرتفع 0.525 3.63 ينظم قائد/ة املدرسة وسائل االشراف واملتابعة للعاملين 5 1

 مرتفع 0.641 3.54 ينظم قائد/ة املدرسة املجالس واللجان الالزمة 1 2

 مرتفع 0.67 3.54 يصف قائد/ة املدرسة املهام للعاملين ويقسمها بعدالة 3 3

 مرتفع 0.728 3.5 يحدد قائد/ة املدرسة اولويات القضايا املهمة وفق الرؤية العامة للتعليم 10 4

 مرتفع 0.639 3.44 إجراءات تطبيق اللوائح واالنظمةينظم قائد/ة املدرسة  4 5

 مرتفع 0.667 3.42 ينظم قائد/ة املدرسة توثيق وتوظيف املعلومات 6 6

 مرتفع 0.696 3.42 يحدد قائد/ة املدرسة االمكانات واملعوقات في البيئة الداخلية 7 7

 مرتفع 0.706 3.33 العاملين واملستفيدين في التخطيط يشارك قائد/ة املدرسة 9 8

 مرتفع 0.612 3.31 يخطط قائد/ة املدرسة تنفيذ قرارات للمجالس واللجان 2 9

 مرتفع 0.757 3.23 يتابع قائد/ة املدرسة تنفيذ الخطط ووصف الخطط البديلة 11 10

 مرتفع 0.723 3.21 الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية يحدد قائد/ة املدرسة 8 11

 مرتفع 0.75 3.21 ينظم قائد/ة املدرسة فاعلية التغذية الراجعة 12 12

 مرتفع 0.687 3.4 الدرجة الكلية في محور التنظيم والتخطيط  

( يتضح أن متوسط توفر متطلبات اإلتقان لدى قيادة 7الجدول رقم ) من     

املدارس بإدارة التعليم بشقراء لكافة فقرات محور التنظيم والتخطيط هو 

%(، ومن خالل تحليل النتائج نجد أن 85( وبدرجة "مرتفع" وبنسبة )3.40)

%( من الفقرات حصلت على متوسط أكبر من املتوسط العام 40أكثر من )

للمحور وخاصة الفقرات التي تخص القضايا واملهام التنظيمية والتخطيطية 

( "ينظم قائد/ة املدرسة وسائل 5العليا للمدرسة؛ حيث حصلت فقرة رقم )

( وبنسبة 3.63االشراف واملتابعة للعاملين" على أعلى متوسط وهو )

الالزمة" ( "ينظم قائد/ة املدرسة املجالس واللجان 1%(، وتليها فقرة )90.75)

( "يصف قائد/ة املدرسة املهام للعاملين ويقسمها بعدالة" بمتوسط 3وفقرة )

%( من الفقرات أقل من 25%(. بينما كانت )88.5( لكل منهما وبنسبة )3.54)
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متوسط املحور وهي الفقرات التي تركز اتقان عمليات مركزة في التخطيط؛ 

ية التغذية الراجعة" ( "ينظم قائد/ة املدرسة فاعل12حيث حصلت فقرة )

( "يحدد قائد/ة املدرسة الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية" على 8وفقرة )

( 11%( وقبلهما فقرة )80.25( لكل منهما وبنسبة )3.21أقل متوسط وهو )

"يتابع قائد/ة املدرسة تنفيذ الخطط ووصف الخطط البديلة" بمتوسط 

 %(. 80.75( وبنسبة )3.23)

ن برامج وتأهيل وتدريب قيادات املدارس ال بد أن تأخذ تخصصا ويرى الباحث أ

أعمق، بحيث يمكن رفع أو املحافظة على مستوى متطلبات اإلتقان لدى قادة 

 املدارس، باإلضافة إلى ما تم اإلشارة اليه في نتيجة السؤال األول.

 نتائج السؤال الثالث:

في )محور التقويم ما مستوى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس 

والتطوير( بإدارة التعليم بشقراء؟ لإلجابة تم استخراج املتوسطات الحسابية 

 (.8واالنحرافات املعيارية، جدول رقم )

 8 جدول 

 توفر متطلبات اإلتقان )محور التقويم والتطوير( لدى قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء من وجهة نظرهم مستوى 

 درجة  االنحراف املعياري  املتوسط املرجح الفقرات الفقرة الترتيب

 التوفر

 مرتفع 0.550 3.76 يتابع قائد/ة املدرسة أداء جميع العاملين واملستفيدين 1 1

 مرتفع 0.669 3.44 يصف قائد/ة املدرسة الحلول املناسبة للمشاكل 11 2

 مرتفع 0.750 3.42 يقوم قائد/ة املدرسة املشاكل الفنية واإلدارية 10 3

 مرتفع 0.683 3.35 يستفيد قائد/ة املدرسة من مصادر التقويم املختلفة 2 4

 مرتفع 0.800 3.29 يوظف قائد/ة املدرسة نتائج التقويم لتطوير االداء 3 5

 مرتفع 0.807 3.23 يحفز ويدعم قائد/ة املدرسة العاملين الستمرار التدريب 8 6

 مرتفع 0.715 3.19 يدرك قائد/ة املدرسة العالقة بين التقويم والتدريب واألثر املترتب 9 7

 مرتفع 0.802 3.15 يدرك قائد/ة املدرسة أدوات تطوير العاملين 6 8

 مرتفع 0.793 3.13 يدرك قائد/ة املدرسة كيفية تطبيق أدوات التقويم الذاتي 4 9

 مرتفع 0.918 3.02 ينوع قائد/ة املدرسة انماط التدريب وفق االحتياجات 5 10

 متوسط 0.849 2.85 ينسق قائد/ة املدرسة مع اإلدارات املختصة لتطوير العاملين 7 11

 مرتفع 0.787 3.25 الدرجة الكلية في محور التقويم والتطوير 

( يتضح أن متوسط توفر متطلبات اإلتقان لدى قيادة 8الجدول رقم ) من     

املدارس بإدارة التعليم بشقراء لكافة فقرات محور التقويم والتطوير هو 

%(، وحتى تتضح الصورة أكثر نجد 81.25( وبدرجة "مرتفع" وبنسبة )3.25)

ط %( من الفقرات حصلت على متوس36من خالل تحليل النتائج أن أكثر من )

أكبر من املتوسط العام للمحور وخاصة الفقرات التي تخص تقوين األداء 

( 1واملشاكل ووضع الحلول املناسبة لها في املدرسة؛ حيث حصلت فقرة رقم )

"يتابع قائد/ة املدرسة أداء جميع العاملين واملستفيدين" على أعلى متوسط 

ة املدرسة الحلول ( "يصف قائد/11%(، وتليها فقرة )94( وبنسبة )3.76وهو )

( "يقوم 10%(. ثم فقرة )86( وبنسبة )3.44املناسبة للمشاكل" بمتوسط )

%( 85.5( وبنسبة )3.42قائد/ة املدرسة املشاكل الفنية واإلدارية" بمتوسط )

( "يستفيد قائد/ة املدرسة من مصادر التقويم املختلفة" بمتوسط 2ثم فقرة )

%( من الفقرات أقل من 20قل من )%(. بينما كان ا83.75( وبنسبة )3.35)

متوسط املحور وهي الفقرات التي تركز اتقان عمليات التطبيق واحتياجات 

( "ينسق قائد/ة املدرسة 7التدريب والتنسيق الالزم لها؛ حيث حصلت فقرة )

مع اإلدارات املختصة لتطوير العاملين" على أقل متوسط في هذا املحور وفي 

%( وقبلهما فقرة 71.25وبدرجة "متوسط" وبنسبة ) (2.85كافة املحاور وهو )

( 3.02( "ينوع قائد/ة املدرسة انماط التدريب وفق االحتياجات" بمتوسط )5)

 %(.75.5وبنسبة )

ويرى الباحث أن متطلبات اإلتقان في الجانب التقويمي والتطويري لدى        

ريبة والتأهيلية لقادة قادة املدارس قد ال يكون هناك تركيز عليه في البرامج التد

املدارس من قبل الوزارة، كما أن القادة في مجمل مهامهم في مدارسهم 

يستغرقون اغلب فتراتهم في اعمال التسيير أكثر من التطوير وقد يعود ذلك 

لقصور املتطلبات في بيئة املدارس التنظيمية من إدارة التعليم أو الوزارة التي 

 تدعم ذلك.

( يمكن معرفة أن مستوى توفر متطلبات اإلتقان لدى 9ل )ومن خالل جدو      

قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء، حيث اتضح أن مستواه كان مرتفعا 

%(، نظرا لكون جميع محاور الدراسة 84.25( وبنسبة )3.37بمتوسط )

حصلت على مستوى مرتفع، حيث كان متوسط توفر املتطلبات ملحور الكفاءة 

( 3.40%( ثم محور التنظيم والتخطيط بمتوسط )86وبنسبة ) (3.44املهنية )

 %( 81.25%( ثم محور التقويم والتطوير بنسبة )85ونسبة )

 9 جدول 

 مستوى توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس بإدارة التعليم بشقراء من وجهة نظرهم

 الفئة االنحراف املعياري  املرجح املتوسط الفقرات م

 مرتفع 0.721 3.37 الدرجة الكلية للمقياس 1
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 نتائج السؤال الرابع:

توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى توفر متطلبات اإلتقان لدى  "هل 

قادة املدارس بإدارة تعليم شقراء باختالف متغيرات الدراسة )الجنس، املؤهل 

العلمي، الخبرة، الدورات التدريبية(" ومن أجل التحقق من وجود الفروق تم 

جنس، للفروق بين مجموعتين في متغير ال t.testاستخدام اختبارات 

ملعرفة الفروق بين أفراد العينة  ANOVAواستخدام تحليل التباين األحادي 

 واختبار شيفيه للمقارنات البعدية في أكثر من مجموعة لبقة املتغيرات:

: متغير الجنس:
ً

 أوال

 ( أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في10من الجدول رقم ) يتبين     

متطلبات اإلتقان بشكل عام بين أفراد العينة بحسب متغير الجنس لصالح  

اإلناث، بالرغم من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في محور الكفاءة 

بيق املهنية. وقد يرجع ذلك إلى أن اإلناث أكثر دقة في تفاصيل أداء العمل وتط

 التعليمات.

 10 جدول 

 بين العينة على متغيرات الدراسة بحسب الجنس t.testنتائج اختبارات 

 ثانًيا: متغير املؤهل العلمي:

 ( أنه ال يوجد فروق ذات12( وجدول رقم )11يتبين من الجدول رقم )

داللة إحصائية في متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس بحسب متغير املؤهل  

 العلمي بين أفراد العينة. 

 11 جدول 

 ANOVAنتائج تحليل التباين بين العينة على متغيرات الدراسة بحسب املؤهل باستخدام تحليل التباين 

 مستوى الداللة نسبة ف مربع املتوسطات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحور  م

 2.092 67.547 2 135.094 بين املجموعات الكفاءة املهنية 1

 

0.134 

دال غير  

 

 32.285 49 1581.983 داخل املجموعات

  51 1717.077 املجموع الكلي

 0.258 1.391 47.85 2 95.699 بين املجموعات التنظيم والتخطيط 2

  34.387 49 1684.974 داخل املجموعات غير دال

   51 1780.673 املجموع الكلي

3 

 

 1.385 61.415 2 122.83 املجموعات بين التقويم والتطوير

 

0.26 

 غير دال

 

 44.345 49 2172.92 داخل املجموعات

  51 2295.75 املجموع الكلي

 1.707 522.069 2 1044.137 بين املجموعات متطلبات اإلتقان 4

 

0.192 

 غير دال

 

 305.89 49 14988.63 داخل املجموعات

  51 16032.77 املجموع الكلي

ا عن مستوى   0.01** دالة احصائيا عند مستوى  0.05* دال إحصائيًّ

 نتائج شيفيه للمقارنات البعدية ملعرفة الفروق بين كل مجموعتين 12 جدول 

 ماجستير فأعلى بكالوريوس مصدر التباين املحور  م

 الكفاءة املهنية 1
 8.769 1.58 دبلوم

 7.189 ----- بكالوريوس

 التنظيم والتخطيط 2
 6.962 1.975 دبلوم

 4.986 ----- بكالوريوس

 التقويم والتطوير 3
 8.038 2.079 دبلوم

 5.959 ----- بكالوريوس

 متطلبات اإلتقان 
 23.769 5.634 دبلوم

 18.135 ----- بكالوريوس

ا عن مستوى     0.01** دالة احصائيا عند مستوى  0.05* دال إحصائيًّ

 اتجاه الفرق  مستوى الداللة قيمة ت (24إناث )ن= (28ذكور )ن= املحور  م

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط

 غير دال 0.088 1.741 5.942 42.79 5.467 40.04 الكفاءة املهنية 1

 إناث 0.01 2.872 5.036 43.17 5.917 38.75 التنظيم والتخطيط 2

 إناث 0.01 2.728 6.592 38.33 6.083 33.54 التقويم والتطوير 3

 إناث 0.05 2.555 16.979 124.29 16.722 112.32 متطلبات اإلتقان 4
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ا: متغير الخبرة:
ً
( أنه ال يوجد فروق ذات داللة 14( وجدول رقم )13يتبين من الجدول رقم ) ثالث

إحصائية في متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس بحسب متغير الخبرة في 

 عينة. اإلدارة أو القيادة التربوية بين أفراد ال

 13 جدول 

 ANOVAنتائج تحليل التباين بين العينة على متغيرات الدراسة بحسب الخبرة باستخدام تحليل التباين 

 مستوى الداللة نسبة ف مربع املتوسطات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحور  م

 2.545 80.776 2 161.553 املجموعات بين الكفاءة املهنية 1

 

0.089 

 غير دال

 

 31.745 49 1555.524 داخل املجموعات

  51 1717.077 املجموع الكلي

 0.263 1.371 47.192 2 94.385 بين املجموعات التنظيم والتخطيط 2

  34.414 49 1686.288 داخل املجموعات غير دال

   51 1780.673 املجموع الكلي

3 

 

 2.657 112.306 2 224.612 بين املجموعات التقويم والتطوير

 

0.08 

 غير ال

 

 42.268 49 2071.138 داخل املجموعات

  51 2295.75 املجموع الكلي

 2.34 699.02 2 1398.04 بين املجموعات متطلبات اإلتقان 4

 

0.107 

 غير دال

 

 298.668 49 14634.73 داخل املجموعات

  51 16032.77 املجموع الكلي

ا عن مستوى   0.01** دالة احصائيا عند مستوى  0.05* دال إحصائيًّ

 14 جدول 

 نتائج شيفيه للمقارنات البعدية ملعرفة الفروق بين كل مجموعتين

 سنوات 10أكبر من  سنوات 10-6 مصدر التباين املحور  م

 املهنية الكفاءة 1
 2.94 1.278 سنوات فأقل 5

 4.217 ----- سنوات 6-10

 التنظيم والتخطيط 2
 2.316 0.854 سنوات فأقل 5

 3.17 ----- سنوات 6-10

 التقويم والتطوير 3
 3.71 1.061 سنوات فأقل 5

 4.771 ----- سنوات 6-10

 متطلبات اإلتقان 
 8.966 3.192 سنوات فأقل 5

 12.158 ----- سنوات 6-10

ا عن مستوى    0.01** دالة احصائيا عند مستوى  0.05* دال إحصائيًّ

 رابًعا: متغير الدورات التدريبية:

( أنه ال يوجد فروق ذات داللة 16( وجدول رقم )15يتبين من الجدول رقم )

إحصائية في متطلبات اإلتقان لدى قادة املدارس بحسب متغير الدورات 

 التدريبية في اإلدارة أو القيادة التربوية بين أفراد العينة. 

 15 جدول 

 ANOVAنتائج تحليل التباين بين العينة على متغيرات الدراسة بحسب الدورات التدريبية باستخدام تحليل التباين 

 مستوى الداللة نسبة ف مربع املتوسطات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحور  م

 الكفاءة املهنية 1

 32.513 2 65.025 بين املجموعات

0.964 

0.388 

 غير دال 33.715 49 1652.052 داخل املجموعات

   51 1717.077 املجموع الكلي

2 
التنظيم 

 والتخطيط

 0.623 0.477 17.003 2 34.006 بين املجموعات

 غير دال  35.646 49 1746.667 داخل املجموعات

   51 1780.673 املجموع الكلي
 

 التقويم والتطوير 3

 37.342 2 74.685 املجموعات بين

0.824 

0.445 

 غير دال 45.328 49 2221.065 داخل املجموعات

   51 2295.75 املجموع الكلي
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 مستوى الداللة نسبة ف مربع املتوسطات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحور  م

 متطلبات اإلتقان 4

 239.948 2 479.896 بين املجموعات

 317.406 49 15552.87 داخل املجموعات غير دال0.475 0.756

   51 16032.77 املجموع الكلي

ا عن مستوى   0.01** دالة احصائيا عند مستوى  0.05* دال إحصائيًّ

 16 جدول 

 نتائج شيفيه للمقارنات البعدية ملعرفة الفروق بين كل مجموعتين

 دورات فأكثر 6 دورات 5-1 مصدر التباين املحور  م

 الكفاءة املهنية 1
 4.042 2.307 ال يوجد

 1.735 ----- دورات 1-5

 التنظيم والتخطيط 2
 3.167 2.067 ال يوجد

 1.1 ----- دورات 1-5

 التقويم والتطوير 3
 2.708 0.347 ال يوجد

 2.362 ----- دورات 1-5

 متطلبات اإلتقان 
 9.917 4.72 ال يوجد

 5.197 ----- دورات 1-5

ا عن   0.01** دالة احصائيا عند مستوى  0.05مستوى * دال إحصائيًّ

 التوصيات. 6

 التركيز على تأهيل قادة املدارس إلتقان مهامهم ورفع معرفتهم بأهميته. .1

 تدريب قادة املدارس على الجودة الشاملة في التعليم كمدخل اساس ي. .2

3.  
ً

على مناطق ومحافظات أخرى للتأكد من اتفاق  تطبيق الدراسة مستقبال

 واختالف نتيجة هذه الدراسة مع الدراسات املستقبلية.

إجراء دراسة عن معوقات توفر متطلبات اإلتقان لدى قادة مدارس  .4

 التعليم العام بمناطق ومحافظات التعليم باململكة العربية السعودية.

 لتوف .5
ً
 مقترحا

ً
ير متطلبات اإلتقان لدى قادة إجراء دراسة تقدم تصورا

 املدارس في إدارات التعليم باململكة العربية السعودية.
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ABSTRACT: The aim of the study was to find out the availability of Quality requirements among school 

leaders in the administration of education in Shaqra; in the axis of professional competence, the axis of 

organization and planning and the axis of evaluation and development, Are there any statistically significant 

differences between the variables of study (gender, the scientific qualification, Experience, and Training 

courses). The study found that the availability of proficiency requirements among high school leaders was 

(3.37), (84.25%), and high. It was found that the professional competence level was (3.44) and (86%), the 

planning obtained an average (3.40) and a percentage (85%), and the evaluation and development axis 

obtained an average (3.37) and a percentage (84.25%). And that there are differences of statistical 

significance in the requirements of proficiency in general among the sample by gender variable in favor of 

females in the pivotal organization, planning, evaluation and development without the axis of professional 

competence, while there are no differences statistically significant other study variables. The study 

recommended the need to focus on the rehabilitation of school leaders to master their duties and raise their 

knowledge of its importance, and training them in the total quality in education as a basic entry, in addition 

to conducting studies complementary to the results of this study. 

KEYWORDS: Total Quality, School Leadership, General Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


